Polityka Cookies
PLIKI COOKIES
Froneri Polska sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu może używać plików „cookies” kiedy Użytkownik odwiedza
stronę internetową www.froneri.pl oraz podstrony znajdujące się pod tym adresem (dalej: Serwis).

Administratorem plików „cookies” jest Froneri Polska sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu (39-300), ul. Wojska
Polskiego 3, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000047883.

Pliki „cookies” są to pliki zawierające określone niewielkie informacje zapisywane podczas wizyty w
Serwisie, które Serwis będzie mógł odczytać przy ponownym połączeniu się Użytkownika z Serwisem.

Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte podczas wizyty w Serwisie są kojarzone wyłącznie z przeglądarką
konkretnego komputera, bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika. Są to informacje zapisywane
przez serwer Froneri Polska albo na komputerze Użytkownika, które serwer Froneri Polska może odczytać
przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika, albo bezpośrednio na serwerze Froneri Polska.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Serwisu (czas
wizyty, adres IP, adres URL, przeglądarka itp.), co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego podłączenia jego komputera do Serwisu;
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google;
Informacje zawarte w plikach „cookies” przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał
pomocniczy służący do administrowania Serwisem.

Gromadzone informacje nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika i nie są wykorzystywane w celu
określenia tożsamości Użytkownika.

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” poprzez zastąpienie
automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną. Może to mieć wpływ na zakres danych
zapisywanych przez Serwis. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele przeglądarek
internetowych.

Wyłączenie przez Użytkownika opcji akceptowania plików „cookies”, może spowodować utrudnienia czy
wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

